
UTSKRIFT AV MØTEBOK  

FOR 

OSEN KOMMUNE  -   KONTROLLUTVALGET 

          J nr: KU O 20/19 

 

Kontrollutvalget hadde møte i Osen rådhus den 02.12.2019 

 

Møtet startet kl 10.10 og sluttet kl 13.45 

 

Til stede på møtet: Trygve Rånes – leder 

Åse H. Rødøy 

Oddbjørn Ovesen 

Morten A Osen 

Lovise Angen 

 

Forfall: 

 

 

 

Møtende varamedlemmer:  

 

Andre til stede: Knut Tanem/Revisjon Midt-Norge 

Ordfører, Osen kommune 

Rådmann, Osen kommune.  

Arvid Lund – sekretær 

 

Behandlede saker: 13/19 – 15/19 

 

Lederen ønsket velkommen til møte, det var ingen merknader til innkallingen. 

 

13/19 REVISJONSPLAN FOR 2019 – 2020 OG MELDING OM UAVHENGIGHET 

FRA OPPDRAGSANVARLIG REGNSKAPSREVISOR – OSEN KOMMUNE 

Saksopplysninger:  

Revisor Knut Tanem orienterte om Revisjon Midt-Norge SA. 

Revisors oppgaver som regnskapsrevisor for kommunen. Omfang og metoder ble 

omtalt.  

Revisjon av kommuneregnskapene 2019 for Osen gjennomføres med rammene gitt i 

gammel kommunelov. Ny kommunelov legges til grunn fra budsjett og regnskap 2020. 

Regnskapsrevisor la frem egenvurdering av uavhengighet for Osen kommune.  

Plansjene som ble vist i forbindelse med orienteringen sendes ut til medlemmene i 

kontrollutvalget.  

 

Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.  

2. Egenvurderingene av uavhengighet fra revisor for Osen kommune tas til 

etterretning.  

3. Egenvurderingene av uavhengighet sendes frem til kommunestyret med 

innstilling; Kommunestyret tar egenvurderingene av uavhengighet fra 

oppdragsansvarlig revisor for Osen kommune til etterretning.  
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14/19 MØTEPLAN 2020 FOR KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE 

Saksopplysninger: 

Møteplan 2020 for kommunestyret og formannskap i Osen er ikke vedtatt. 

Fastsetting av møteplan utsettes til neste møte. 

Vedtak: 

Neste møte i kontrollutvalget gjennomføres 18. februar 2020, kl 09.00 

 

15/19 OPPFØLGING POLITISKE SAKER  

Behandling: 

En gjennomgang av de siste politiske sakene.  

Vedtak: 

Ingen spesielle saker ble listet. 

 

Orienteringer/Drøftinger 

Orienteringer: 

Rådmannen orienterte:  

• Administrative bestemmelser for politiske råd og utvalg. 

o Møtegodtgjøring 

o Tapt arbeidsfortjeneste 

o Reiseregning 

• Orientering om budsjettforslag 2020 for Osen kommune. Status og tiltak.  

Rådmannen sitt forslag til budsjett var utlevert til utvalget. 

o Drift, Investering og Finans 

o Prosessen fra rådmannen sitt forslag til vedtak i KST  

  

Revisjon Midt-Norge SA – regnskapsrevisjon: 

(gjennomført i forbindelse med sak 13/19) 

• Organisering 

• Hovedoppgaver. 

• Forhold til kontrollutvalget 

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

Plansjer som ble brukt ifm orienteringen sendes ut til medlemmene i utvalget. 

 

Leder og sekretær orienterte: 

• Organisering – utvalget sin plass. 

• Lover og forskrifter (Ny kommunelov se lovdata.no) 

• Oppgaver – skal oppgaver og kan oppgaver (Forskrift.) 

 

Drøftinger:  

• Arbeidsform – forholdet til presse 

• Info om kurs og konferanser. 

• Eventuelt 

 

Neste møte: 18. februar 2020, kl 09.00 

 

 

Trygve Rånes (sign)        Arvid Lund 

Leder i kontrollutvalget       referent 

   


